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Organisering av kommunal ettersøksordning for fallvilt og ettersøk i 
kommunal regi 

 
 
 
 
 

Saksopplysninger 
Kommunens lovpålagte oppgaver knyttet til ettersøk 
Ansvaret for ettersøk av skadet hjortevilt utenom jakt er i dag lagt til kommunene gjennom 
«Forskrift om utøvelse av jakt, felling og fangst». Kommunen har et overordnet 
koordineringsansvar for å iverksette og gjennomføre ettersøk av skadet vilt. Kommunen har 
ansvaret for ettersøk når hjortevilt er påkjørt langs jernbane eller vei. Det er kommunens ansvar 
å sørge for at ettersøk blir gjennomført og organisert på en slik måte at det hindrer unødig lidelse 
hos dyret. 
 
Historisk har kommunene i Norge organisert dette arbeidet på ulike måter.  
 
Andre tilfeller hvor kommunalt ettersøkspersonell kan ha en oppgave 
Kommunen har også en oppgave knyttet til å felle vilt av hensyn til sikkerhet og ferdsel. Hvis 
saken omfatter individer som hjort, villsvin, kanadagås og knoppsvane, så kan kommunen 
vurdere å felle viltet av hensyn til sikkerhet og ferdsel. Denne muligheten er delegert til 
kommunen etter naturmangfoldloven § 18. 
 
Kommunen har også ansvar ved ettersøk under ordinær jakt, ved at kommunen kan ta over 
ansvaret for ettersøket hvis dyret ikke er funnet andre dag. Hvis viltet oppholder seg innenfor 
eget vald, så plikter jeger eller jaktlag å drive ettersøk den samme dagen som skadeskytingen 
fant sted, og ut den neste dagen. 
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Beskrivelse av dagens situasjon 
Tidligere var det viltnemdas medlemmer som var kontaktpersonene til politiet og publikum i 
forbindelse med ettersøk og ivaretakelse av fallvilt, samt i forbindelse med ettersøk ved ordinær 
jakt. I forbindelse med nytt regelverk der ettersøk i kommunal regi skulle gjennomføres av 
godkjente ettersøksekvipasjer med gjennomført kurs «Ettersøk videregående» inngikk Aremark 
kommune avtale med 4 godkjente ettersøksekvipasjoner. Utvidet til å gjelde 5 
ettersøksekvipasjer. Disse ble rekvirert av viltnemndas medlemmer ved behov, mens 
viltnemndas medlemmer tok seg av oppdrag som ikke krevde ettersøksekvipasjer.  
 
Etter siste valg inngikk viltnemnda en avtale med et av våre ettersøksekvipasjer der han står som 
kommunens kontaktperson ovenfor politiet og koordinerer innkomne oppdrag. Et av 
viltnemndas medlemmer er oppført som reserve.  
 
Arbeidsvilkår 
Viltnemndas medlemmer og ettersøksekvipasjene har til enhver tid vært tilgjengelige for 
oppdrag. 
 
Lønnsvilkår 
Det er ikke vært noen vaktordning med godtgjørelse for viltnemndas medlemmer, mens 
ettersøkspersonalet har hatt en årlig godtgjørelse / honorar på kr. 2 000,-. Det er utbetalt 
timegodtgjørelse med overtidstillegg med en fast timesatsen på kr. 174,56. Det gis hundetillegg 
lik halv timesats uten overtidstillegg. Det utbetales kjøregodtgjørelse etter statens satser. 
 
Antall utrykninger 
I 2017 var det 13 registreringer i hjorteviltregisteret vedrørende påkjørsel av bil på rådyr og 3 på 
elg. For 2018 var tallene henholdsvis 7 og 1 og for 2019 5 rådyr. Det kan forekomme 
utrykninger i tillegg, som ikke er med i denne statistikken. Det kan være flere utrykninger på 
samme dyr og det kan være flere folk ute på samme utrykning. 
 
Økonomi 
Utgiftene til godtgjørelser til ettersøk var i 2018 på kr. 51 000,- og i 2019 på kr. 43 000,-.  
 
I kommuner i Østfold med vaktordning, ligger vaktgodtgjørelse for uka på kr. 2 000,- til 3 500,-. 
Timesatsene varier også opp mot kr. 250,-. 
 
Utstyr: 
I forhold til arbeider ved vei er det påkrevd med synlighetstøy i klasse 3. Det settes som 
minimum krav til vernevest. 
 
Det er tidligere innkjøpt noe utstyr, men ettersøkspersonalet trenger i tillegg til vernetøy, flere 
lykter og varselskilt, samt roterende lys til å sette på bilene.  
 
 

Vurdering 
Utførelse av ettersøksoppgavene, samt andre tilliggende oppgaver har tradisjonelt ligget til 
viltnemnda. Ettersom det kom flere krav for å gjennomføre ettersøk i kommunal regi ble det i 
den forbindelse inngått avtaler med godkjente ettersøksekvipasjer. Da det ble inngått avtaler i 
2016, ble det vurdert at det ikke var behov for en vaktordning da det var få oppdrag. Dette hadde 
også sammenheng med at viltnemndas medlemmer påtok seg utøvende oppgaver.  
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Alternativet med en ettersøksordning som har en døgnkontinuerlig vaktordning har følgende 
fordeler: 

· Bedre dyrevelferd på grunn av kortere responstid og raskere avlivning 
· Benyttes til andre oppgaver som beskrevet innledningsvis i forhold til 

naturmangfoldloven og ettersøk i kommunal regi under ordinær jakt 
· Benytter personell til håndtering av fallvilt og prøvetaking etc 
· Enkelt å forholde seg til for allmennheten, politi og kommune 
· Etablerer profesjonalitet i lokalmiljøet 
· Etablerer et samarbeid og samhold i gruppen 
· Etablering av en vaktordning vil gi en forutsigbart for ettersøkspersonalet 

 
Rådmannen er av den oppfatning at det er positivt å skille deltakelse i politisk verv og utøvelse 
av kommunale oppgaver og at det blir etablert en egen ordning der også andre utførende 
oppgaver tilknyttet ettersøk og skadefelling blir lagt til personene som kommunen inngår avtale 
med. 
 
Dagens ettersøksordning har blitt utført uten store utgifter til lønn og utstyr. En ny organisering 
med en vaktordning vil medføre økte utgifter der det er nødvendig og krav til utstyr i forhold til 
utførelse av oppgaver og sikkerhet.  
 
Dersom vaktordning etableres vil det påløpe utgifter. Det er nedenfor satt opp et budsjett for 
utgifter til utstyr som en engangsutgift i 2020 samt årlig godtgjørelse til vaktordning og 
utrykninger. Dette tar utgangspunkt i at vaktordningen etableres fra 01.05.2020 dvs 2/3 av året, 
med en godtgjørelse på kr. 2 300,- i uka. I tillegg kommer sosiale utgifter slik at kommunens 
utgift bli kr. 3 345,- pr. uke. Timegodtgjørelsen er i dag et fast beløp på kr. 174, 56. 
Godtgjørelsen bør knyttes til et lønnsregulativ slik at en får en utvikling i avlønningen. Da 
avtalene ble opprettet i 2016 var timesatsen i forhold til ufaglært med 10 års ansiennitet. Etter 
siste lønnsoppgjør pr. 01.05.2019 er timesatsen kr.188,31. Rådmannen anbefaler at dette legges 
til grunn for avlønning videre. 
 
 
 Utgifter 

i 2020 
Løpende 
årlige utgifter 

Utstyr:   
- Klær  10 000  
- Skilt  15 000  
- Roterende lys og lykter  15 000  

Godtgjørelse for vaktordning 52 uker a kr. 3 345,- 
inkl sos utgifter 

115 960 173 940 

Time- og kjøregodtgjørelse 50 000   50 000 
Totalt 205 960 223 940 

 
 
Dersom en slik ordning vedtas må dette innarbeides i budsjettet for 2021 med et økt beløp 
tilsvarende kr. 173 960,- for vaktordningen i tillegg til time- og kjøregodtgjørelse som utbetales 
i dag. Totalbudsjettet for 2020 blir kr. 205 960,- og for 2021 kr. 223 940,-. 
 
Rådmannen anbefaler at det inngås arbeidsavtaler med de 5 ettersøksekvipasjene Aremark 
kommune har oppdragsavtale med i dag. En endring fra oppdragsavtale til en tidsbegrenset 
arbeidsavtale vil også medfør at det utbetales feriepenger, personforsikring og forsikring i 
forhold til tredje person slik at kommunene ikke trenger inngå ekstra forsikringsavtaler. 
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Forsikringer for arbeidstakers utstyr dekkes ikke av kommunen, men må dekkes av den enkelte 
fra godtgjørelsen for vaktordningen. 
 
Rådmannen vil ta initiativ til at det utarbeides en egen instruks vedrørende ettersøk, håndtering 
av fallvilt, skadefelling og andre tilliggende oppgaver for personellet som utøver oppgaver på 
vegne av Aremark kommune. 
 
 
 

Rådmannens innstilling 
1. Aremark kommune oppretter en vaktordning for ettersøk og ivaretakelse av fallvilt, 

skadefelling samt andre tilliggende kommunale oppgaver. Omfanget og organiseringen 
beskrives i en egen instruks. 

2. Til å dekke økning av utgifter til vaktordning bevilges kr 40 000,- til klær og utstyr samt 
kr. 115 960,- til lønn/kompensasjon. Utgiftene belastes kto.11209/4114.60 og 
10500/10990.4114.360 og finansieres ved bruk av lån kto. 19400.4114.360. 

3. Midler til en videreføring av vaktordning innarbeides i framtidig budsjetter. 
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Pilotprosjekt villsvin i Aremark - forespørsel til Aremark kommune 

 
Vedlegg 
1 Prosjektbeskrivelse- Pilotprosjekt villsvin i Aremark 

 
 
 
 

Saksopplysninger 
Aremark kommune har mottatt en henvendelse fra Aremark bondelag i forbindelse med deres 
«Pilotprosjekt villsvin i Aremark». 
 
Hovedmålsettingen med deres prosjekt er å holde skader forårsaket av villsvin på et lavest mulig 
nivå, registrere eventuelle sykdommer og ha kontroll på villsvinbestanden innen 
samarbeidsområdet. Prosjektbeskrivelsen vedlegges som beskriver bakgrunnen for prosjektet 
med en økende villsvinbestand i grensetraktene mot Sverige der Aremark bondelag planlegger 
et pilotprosjekt for å vurdere muligheten for kontroll av bestand og reduksjon av skader. Det er 
opprettet en beredskapsgruppe som har som hovedoppgave å ha døgnkontinuerlig beredskap slik 
at de på kort varsel fra en grunneiergruppe kan rykke ut for felling av villsvin, ta prøver av 
dyrene og eventuelt foreta ettersøk. Prosjektet skal vare i et år fra 1. april 2020. 
 
Tre av jegerne i beredskapsgruppa er de samme personene Aremark kommune har avtale med i 
forbindelse med ettersøk og ivaretakelse av fallvilt. Henvendelsen til Aremark kommune, slik 
det framkommer i prosjektbeskrivelsen, går ut på at godtgjørelse til jegerne ønskes administrert 
via Aremark kommune. De skal avlønnes likt som i forbindelse med kommunale oppdrag. 
Utgiftene til prosjektets beredskapsgruppe skal refunderes kommunen fra prosjektmidler slik at 
det skal ikke påføre kommunen utgifter. 
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Vurdering 
Aremark kommune er positive til Aremark bondelags arbeid med tiltak mot villsvin for å hindre 
videre utbredelse og tiltak mot smittsomme sykdommer og skader. 
 
Forespørselen går ut på om Aremark kommune kan administrere godtgjørelsen og at denne er 
samme godtgjørelse som de får i forbindelse med kommunale oppdrag.  
 
Aremark kommune har i dag en rolle som oppdragsgiver / arbeidsgiver ovenfor de tre jegerne 
som skal inngå i beredskapsgruppa. Dette innebærer også at kommunen har personforsikring 
disse personene. Ut fra prosjektbeskrivelsen kommer det ikke godt nok fram hvilken rolle og 
ansvarsforhold det er ønskelig at Aremark kommune skal ha for de som skal innegå i 
beredskapsgruppa for villsvin. Ut fra samtale mellom bondelagets leder og kommunens 
miljøvernkonsulent ønskes det at Aremark kommune gjennom sine avtaler med jegerne bli å 
betrakte at kommunen leier ut arbeidstakerne. På den måten har ikke bondelaget noe 
arbeidsgiveransvar eller ansvar i forhold til forsikringer ovenfor beredskapsgruppen. Dette 
ansvaret blir kommunens dersom kommunen sier ja til å administrere ordningen.  
 
Aremark kommune sine ansatte har i dag presset kapasitet i forhold til ivaretakelse av de 
oppgaver som tilligger kommunen. Administrering av godtgjørelse til beredskapsgruppen vil 
medføre ekstra arbeid på flere personer som i dag er sterkt presset i forhold til arbeidsoppgaver.  
 
Rådmannen er av den oppfatning at Aremark kommune må prioritere lovpålagte oppgaver og 
anbefaler at kommunen på grunn av ressurssituasjonen ikke kan påta seg å administrere 
Pilotprosjektet villsvin i Aremark kommune på vegne av Aremark bondelag. 
 
 

Rådmannens innstilling 
Aremark kommune kan ikke påta seg å administrere Pilotprosjektet villsvin i Aremark kommune 
på vegne av Aremark bondelag. Kommunen sin ressurssituasjon innebærer at oppgaver utover 
de som er lovpålagt vanskelig kan prioriteres.  
 
 
 

9



AREMARK BONDELAGS «PILOTPROSJEKT VILLSVIN I AREMARK» 
PROSJEKTBESKRIVELSE  

 

Side 1 av 3 

 

Hovedmålsetting: 

Hensikten med prosjektet er å holde skader forårsaket av villsvin på et lavest mulig nivå, registrere 
eventuelle sykdommer og ha kontroll på villsvinbestanden innen samarbeidsområdet 

Bakgrunn 

Grensetraktene mot Sverige har siden 20O6 hatt en økende villsvinbestand som følge av invasjon 
fra Sverige. Aremark Bondelag (ABo) fant det naturlig å begynne et arbeid med hva som kan gjøres 
med villsvinproblemet. Vi har siden 2017 jobbet med ulike tiltak. Nå har oppmerksomheten om 
villsvin økt betraktelig på mange hold, også fra myndighetene sentralt. I november har 
Miljødirektoratet og Mattilsynet utgitt en handlingsplan for å håndtere villsvin. Og 
Utmarksforvaltningen AS (UFAS), Norges Bondelag, Glommen - Mjøsen Skog og Norskog har lenge 
samarbeidet og søkt om prosjektmidler for at målene i handlingsplanen skal nås. 

ABo har i løpet av det siste året planlagt et pilotprosjekt for å vurdere muligheten for kontroll av 
bestand og reduksjon av skader. Dette arbeidet er gjort i samarbeid med (UFAS). UFAS har ansvar 
for flere prosjekter og har fått tildelt midler for finansering av disse. Abo`s pilotprosjekt samsvarer 
svært godt med delprosjekter innenfor Hovedprosjektet om villsvin. 

Forberedelse og planlegging 

Den største delen av forberedelsene til prosjektet er å etablere en gruppe av grunneiere og jegere 
som er villige til å inngå et forpliktende samarbeide i prosjektperioden. Videre må nødvendige 
dispensjoner avklares mht. jakt og bruk av lys. Dette krever ganske mye tid i form av informasjon, 
samtaler, etablering av gjennomførbare avtaler mm. For øvrig er det viktig å ha god kontakt og 
samarbeide med flere instanser som Aremark kommune, Østfold Bondelag, fylkesmannen, 
mattilsynet m. fl. Etter hvert som prosjektet er blitt kjent, er det også behov for informasjon og 
samtaler med andre bondelag, skogeierlag osv.  

Organisering  

Prosjektet er organisert med en Styringsgruppe og en prosjektgruppe med en prosjektleder.  
Prosjektleder rapporterer til Styringsgruppa. I forberedelsene til og planleggingen for prosjektet 
har prosjektgruppa direkte kontakt med Utmarksforvaltningen.  Styringsgruppe for prosjektet 
består av følgende sentrale interessenter: 
 

Håkon Tolsby, ordfører Aremark Kommune.   
Johan Bergerud, UFAS 
Ole-Kristian Bergerud, nestleder Østfold Bondelag  
Bjørn Toverud, hovedprosjektet for villsvin.   

Nøkkelenheter i prosjektet er Grunneiergrupper som består av X grunneiere og Beredskapslaget 
som består av 4 jegere. Deltagerne i begge enheter har signert/skal signere avtaler med prosjektet 
med spesifiserte forpliktelser og retningslinjer. Beredskapslagets hovedoppgave er å ha 
døgnkontinuerlig beredskap slik at de på kort varsel fra grunneiere kan rykke ut for felling av 
villsvin, sikring av spesifisert prøvetaking og eventuelt foreta ettersøk. 
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AREMARK BONDELAGS «PILOTPROSJEKT VILLSVIN I AREMARK» 
PROSJEKTBESKRIVELSE  

 

Side 2 av 3 

Organisasjonskart: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gjennomføring, oppfølging, tidsplan.  

Prosjektet er planlagt startet 1. april 2020 og skal gå i ett år. Hovedaktivitetene er da: 

 Felling av villsvin etter varsel fra grunneier, og eventuell deltakelse i ettersøk  
 Prøvetaking etter omforent og definert prosedyre av alle skutte villsvin i samarbeids- 

området. Ved funn av døde dyr kontaktes Mattilsynet 
 Sikre at prøvene er av akseptabel kvalitet og at de leveres til riktig mottager 
 Sikre oversikt over felte og døde villsvin 
 Sikre registrering av skader forårsaket av villsvin i området 

Aktivitetene listet ovenfor utføres av beredskapslag og grunneier ihht. avtalene, men det er 
prosjektets oppgave å følge med, være oppdatert og sikre at aktivitetene utføres som planlagt. 

Prosjektet rapporterer til Styringsgruppa i form av kvartalsvise prosjektmøter. Rapportering til 
styringsgruppen skal være skriftlig og viktige parametre er antall felte/døde dyr, antall prøver, 
skader og kostnadsutvikling. 

En grovmasket tidsplan med milepæler er som følger:

År % FULL-
Måned SEP OCT NOV DEC JAN FEB MAR APR MAY JUN JUL AUG SEP OCT NOV DEC JAN FEB MAR APR FØRT
Milepæl 1: Start planlegging
Planlegging, etablering av grunnleggennde dokumenter ↔ ↔ ↔ ↔ ↔ 75
Etablering av grunneiergruppe ↔ ↔ ↔ ↔ ↔ ↔ 50
Etablering av beredskapsgruppe ↔ ↔ ↔ ↔ ↔ ↔ 50
Milepæl 2: Start prosjekt
Gjennnomføring /oppfølging av definerte aktiviteter ↔ ↔ ↔ ↔ ↔ ↔ ↔ ↔ ↔ ↔ ↔ ↔ 0
Skriving av sluttrapport/evaluering ↔ ↔ ↔ 0
Milepæl 3: Avslutning prosjekt 0

Tidsplan pilotprosjeekt villsvin (Rev. 1)
2019 2020 2021

 

 

Pilot 3: ABo’s 
pilotprosjekt

Grunneierlag Prosjektstøtte 
Styret ABo

Beredskapslag

Prosjektleder

Overordnet 
prosjekt 

Pilot 4Pilot 1 Pilot 2

Styrings-
gruppe
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AREMARK BONDELAGS «PILOTPROSJEKT VILLSVIN I AREMARK» 
PROSJEKTBESKRIVELSE  

 

Side 3 av 3 

Informasjon spesielt til Viltnemnda ved Bjørn Haugeby: 

Per Ola Haartveit, prosjektleder for pilotprosjektet, har 19 februar vært i kontakt med ordfører 
Håkon Tolsby, sekretær Ann Kristin Halvorsrud og Bjørn Haugeby om følgende: 

Beredskapsgruppa av jegere i pilotprosjektet vil bestå av Gjermund Bønøgård, Jon Fredrik Naalum, 
Roar Kjølerbakken og Øyvind Espelund. De tre førstnevnte inngår for øvrig i Aremark kommunes 
ettersøkslag. Per Ola Haartveit har muntlig forespurt om pilotprosjektets jegere kan få samme 
godtgjøring som i kommunens ettersøksgruppe, at godtgjøringen administreres via kommunen, 
men at utgiftene vedr. prosjektets beredskapsgruppe refunderes kommunen fra prosjektmidlene 
etter nærmere avtale. Utgifter til prosjektets beredskapsgruppe skal ikke påføre kommunen 
utgifter. 

Holdningen til Per Ola Haartveits forespørsel har vært svært positiv. Per Ola Haartveit har avtalt et 
møte med Ann Krisitin Halvorsen tirsdag 25 februar. Målet med møtet er å forberede saken for 
behandling i formannsskapet.
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Utvalg Utvalgssak Møtedato 
Viltnemd 22/20 16.03.2020 

 

Fellingsrapport for elg i Aremark kommune 2019 

 
 
 
 
 

Saksopplysninger 
Alle jaktlagene i Aremark er organisert i bestandsplanområder. Bestandsplanområdene får tildelt 
sine fellingstillatelser som frie dyr. De har nå avsluttet andre året av den 3- årige 
bestandsperioden. Tidligere var det 5- årige planer.  
 
Elgvalda utarbeidet og fikk godkjent nye bestandsplaner i 2018 for perioden 2018 – 2020. 
Det ble innført ny rutine for registrering av sett-elg fra og med jaktsesongen 2018. Dette har 
medført at antall sette dyr totalt er høyere enn tidligere. Datarekken får derfor et annet bilde etter 
2018 og sammenlikningen i bestandsutviklingen er dermed ikke entydig/representativ. Tall som 
er sammenlignbare er elg felt pr. jegerdag.  
 
I forbindelse med tørkesommeren 2018 ble kommunene og jaktlaga anmodet om å treffe tiltak 
mot eventuelle konsekvenser av dårlig forkvalitet. Det ble anbefalt å øke kalveavskytningen og 
ta ut mindreverdige produksjonsdyr. Lave slaktevekter på kuene kunne også medføre lav 
produksjonsevne påfølgende år da kuenes kondisjon kunne bli lav ettersom de ikke hadde gode 
nok vekter til å komme i brunst og produsere kalver. 
 
Samtidig ble det observert mindre elg i kommunen og sammen med tiltak for å imøtekomme 
konsekvenser av tørkesommeren ble de nye bestandsplanene delvis tilsidesatt. Minstearealet ble 
doblet, og økt avskyting på kalv ble gjennomført i en del av valda. Fellingsrapporten for elgjakta 
2018 viste en vesentlig nedgang i antall felte dyr i forhold til tidligere år. Det var en dialog 
mellom elgvalda og viltnemnda, samt at det var utveksling av informasjon vedrørende 
bestandssituasjonen i valdene i nabokommunene. Elgvaldene fulgte opp avskytningen i 2019 
ved å videreføre lavere avskytning fra 2018.   
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Tabellene viser felt elg i Aremark for 2019 fordelt på de enkelte valdene, sett-elg  for 2019 og 
bestandsutviklingen totalt for Aremark og for de enkelte valdene i perioden 2013-2019. 
 
Det ble i 2019 felt 51 elg i kommunen. 
 
 
 
Felt elg i Aremark i 2019 

År 2019 Vestfjella Kvisler Ankerfjella 

Aremark 
øst 
elgvald 1 
og 2 

Totalt i 
Aremark 

Tildelt totalt 30 20 25 60 135 
Felt Hannkalv 4 0 2 5 11 
Felt Hokalv 1 0 0 3 4 
Felt Hanndyr 1,5 år 6 4 1 6 17 
Felt Hodyr 1,5 år 2 0 0 2 4 
Felt Hanndyr Eldre 5 2 1 1 9 
Felt Hodyr Eldre 5 0 3 0 6 
Felt totalt 21 6 7 17 51 
Fellingsprosent 70 30 28 28 38 

 
 
 
Felt elg i Aremark for 2013 - 2019 

År 
Tildelt 
totalt 

Felt 
hannkalv 

Felt 
hunnkalv 

Felt 
hanndyr 
1 ½ år 

Felt 
hunndyr 
1 ½ år 

Felt 
hanndyr 
eldre 

Felt 
hunndyr 
eldre 

Felt 
totalt 

Fellings-
prosent 

2013 149 19 9 30 13 15 10 96 64,43 
2014 149 12 14 22 18 17 14 97 65,1 
2015 149 13 7 34 19 19 9 101 67,79 
2016 150 19 16 19 15 13 17 99 66 
2017 150 14 11 27 24 15 15 106 70,67 
2018 135 13 6 12 6 4 12 53 39,78 
2019 135 11 4 17 4 9 6 51 52,21 

 
 
 
Sett - elg i Aremark for 2013 - 2019 

År 
Antall 
jegerdager 

 

Okse 
Ku uten 
kalv 

Ku med 
en kalv 

Ku med 
to kalver 

Sum 
kalver Ukjent 

Sum sette 
elg 

2013 1880  111 108 106 49 217 81 672 
2014 1682  87 128 83 32 154 64 548 
2015 2191  150 120 129 53 244 120 816 
2016 1818  103 124 107 44 206 75 659 
2017 2045  95 143 112 26 173 90 639 
2018 1361  81 123 110 28 176 60 578 
2019 1352  172 150 127 21 180 60 710 

          
          
          

Bestandsutviklingen for elg i Aremark      
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År 

Sett elg 
pr. 
jegerdag 

Elg felt 
pr 
jeger- 
dag 

Sett ku 
pr. 
okse 

Sett 
kalv 
pr. ku 

Sett 
kalv pr. 
kalvku 

Prosent 
ku 
m/kalv 
av alle 
kyr 

Prosent 
okse felt 
av sette 
okser 

Prosent 
ku felt av 
sette kyr 

Prosent 
kalv felt 
av 
sette 
kalver 

Antall 
jegerd
ager 

2013 0,36 0,05 2,37 0,83 1,32 58,94 40,54 8,75 12,9 1880 
2014 0,33 0.06 2,79 0,63 1,28 47,33 44,83 13,17 16,88 1682 
2015 0,37 0,05 2,01 0,81 1,29 60,26 34,67 9,27 8,2 2191 
2016 0,36 0,06 2,67 0,75 1,29 54,91 31,07 11,64 16,99 1818 
2017 0,31 0,05 2,96 0,62 1,19 49,11 44,21 13,88 14,45 2045 
2018 0,42 0,04 3,22 0.67 1,20 53,0 19,75 6,90 11,35 1361 
2019 0,53 0,04 1,73 0,60 1,14 50,0 15,12 3,36 8,33 1352 

           
           
           
Vestfjella          

År 

Sett elg 
pr. 
jegerdag 

Elg felt 
pr 
jeger-
dag 

Sett ku 
pr. 
okse 

Sett 
kalv 
pr. ku 

Sett 
kalv pr. 
kalvku 

Prosent 
ku 
m/kalv 
av alle 
kyr 

Prosent 
okse felt 
av sette 
okser 

Prosent 
ku felt av 
sette kyr 

Prosent 
kalv felt 
av 
sette 
kalver 

Antall 
jegerd
ager 

2013 0,36 0,07 1,48 1,03 1,37 75 55,56 0 19,51 343 
2014 0,3 0,07 2,15 0,79 1,42 55,81 45 23,26 17,65 367 
2015 0,33 0,04 1,48 0,9 1,31 67,74 28,57 8,06 10,71 602 
2016 0,32 0,06 1,8 0,72 1,29 51,85 26,67 14,81 17,95 454 
2017 0,28 0,05 1,78 0,77 1,13 66,67 40,74 16,67 16,22 498 

    2018 0,47 0,05 3,53 0,91 1,28 64,0 31,58 7,46 11,48 359 
    2019 0,50 0,03 1,44 0,64 1,13 52,0 12,36 3,91 6,10 628 
           
           
           
Kvisler           

År 

Sett elg 
pr. 
jegerdag 

Elg felt 
pr 
jeger-
dag 

Sett ku 
pr. 
okse 

Sett 
kalv 
pr. ku 

Sett 
kalv pr. 
kalvku 

Prosent 
ku 
m/kalv 
av alle 
kyr 

Prosent 
okse felt 
av sette 
okser 

Prosent 
ku felt av 
sette kyr 

Prosent 
kalv felt 
av 
sette 
kalver 

Antall 
jegerd
ager 

2013 0,33 0,04 2,79 0,95 1,52 53,85 42,86 12,82 2,7 293 
2014 0,35 0,05 3,07 0,56 1,41 39,53 42,86 13,95 0 259 
2015 0,43 0,07 2,13 0,88 1,32 64,71 50 17,65 3,33 210 
2016 0,43 0,07 2,86 1,05 1,5 65 57,14 10 7,14 243 
2017 0,24 0,05 3,5 0,77 1,25 57,14 60 20 7,41 304 
2018 0,38 0,05 2,75 0,58 1.12 52,0 8,33 18,16 10,53 191 
2019 0,62 0,03 2,72 0,71 1,21 57,0 33,33 0,0 0,0 196 

           
           
           
Ankerfjella          

År 

Sett elg 
pr. 
jegerdag 

Elg felt 
pr 
jeger-
dag 

Sett ku 
pr. 
okse 

Sett 
kalv 
pr. ku 

Sett 
kalv pr. 
kalvku 

Prosent 
ku 
m/kalv 
av alle 
kyr 

Prosent 
okse felt 
av sette 
okser 

Prosent 
ku felt av 
sette kyr 

Prosent 
kalv felt 
av 
sette 
kalver 

Antall 
jegerd
ager 

2013 0,31 0,04 2,06 0,51 1,06 48,57 17,65 5,71 33,33 292 
2014 0,35 0,06 3 0,63 1,27 50 50 6,67 26,32 199 
2015 0,31 0,04 1,26 0,96 1,24 70,83 36,84 0 21,74 272 
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2016 0,39 0,05 1,75 0,51 1,13 42,86 15 5,71 33,33 215 
2017 0,47 0,07 2,15 0,58 1,21 44,19 25 9,3 32 236 
2018 0,42 0,03 3,0 0,44 1,0 44.0 7,69 0,0 23,53 172 
2019 0,60 0,09 2,2 0,36 1,0 32,0 20,0 13,64 25,0 75 

           
           
           
Aremark øst elgvald 1 og 2        

År 

Sett elg 
pr. 
jegerdag 

Elg felt 
pr 
jeger-
dag 

Sett ku 
pr. 
okse 

Sett 
kalv 
pr. ku 

Sett 
kalv pr. 
kalvku 

Prosent 
ku 
m/kalv 
av alle 
kyr 

Prosent 
okse felt 
av sette 
okser 

Prosent 
ku felt av 
sette kyr 

Prosent 
kalv felt 
av 
sette 
kalver 

Antall 
jegerd
ager 

2013 0,38 0,05 3,11 0,83 1,31 59,44 41,3 10,49 10,08 896 
2014 0,31 0,06 3,05 0,62 1,2 47,06 46,15 10,92 17,57 810 
2015 0,4 0,05 2,49 0,74 1,29 55,31 33,33 8,94 4,51 1068 
2016 0,36 0,06 3,94 0,76 1,26 58,21 35,29 11,94 16,67 840 
2017 0,33 0,05 4,08 0,55 1,2 43,62 55,26 14,84 10,71 1007 
2018 0,41 0,03 3,3 0,65 1,23 50,0 21,62 5,74 8,86 639 
2019 0,50 0,04 1,8 0,56 1,13 46,0 12,73 2,02 14,55 453 

 
 
Slaktevekter på elg i Aremark 2013 – 2018 

År 
Hannkalv 
snittvekt 

Hannkalv 
antall 

Hunnkalv 
snittvekt 

Hunnkalv 
antall 

Hanndyr 
1 ½ år 
snittvekt 

Hanndyr 
1 ½ år 
antall 

Hunndyr 
1 ½ år 
snittvekt 

Hunndyr 
1 ½ år 
antall 

Hanndyr 
eldre 
snittvekt 

Hanndyr 
eldre 
antall 

Hunndyr 
eldre 
snittvekt 

Hunndyr 
eldre 
antall 

2013 71,22 9 63,5 8 142,38 16 137,4 5 196,83 6 192,75 4 
2014 68,89 9 70,5 12 145,14 22 137,75 16 204,59 17 190,79 14 
2015 69,13 8 61 6 141,35 26 131,63 16 195,77 13 192,14 7 

2016* 63,74 19 62,93 15 134,56 18 125,67 12 201,07 15 166,37 19 
2017 60,62 13 59,18 11 141,04 23 131,09 23 205,36 14 185,77 13 
2018 59 11 51 4 133 12 123 6 193 4 178 10 
2019             

*Korrigerte tall etter tannanalysen 
 Tall for 2019 er ikke tilgjengelig i hjorteviltportalen ennå 
 

Vurdering 
Situasjonen med bestandsnedgangen som sammenfalt med endring av rutinene for registrering 
av sett-elg og tørkesommeren 2018 var uheldig i forhold til en vurderingsgrunnlaget av dataene 
for bestandssituasjonen.  
 
Fellingsrapporten for elgjakta 2018 og 2019 viser en vesentlig nedgang i antall felte dyr i 
forhold til tidligere år. Selv om bestandsplanene ble godkjent i 2018 var det flere elgvald som 
tok grep forut for elgjakta og justerte fellingstillatelsene sine i 2018 og 2019. Dette viser at de 
har tatt et aktivt ansvar i forhold til regulering av bestandssituasjonen. 
 
Felt elg pr jegerdag betegnes som sammenlignbare før og etter nye rutiner for registrering av 
sett-elg. Denne parameteren er lavere i Vestfjella og Kvisler for 2019 enn tidligere. For Aremark 
øst 1 og 2 er den noe høyere, mens for Ankerfjella har det steget mye. De hadde i år svært lavt 
antall jaktdager i forhold til tidligere. 
 
De fleste vald har vært svært restriktive med avskyting av produksjonsdyr. Vestfjella har størst 
avskyting av eldre dyr, samtidig med noe lavere felt elg pr. jegerdag. 
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Rådmannens innstilling 
Viltnemnda tar saken til orientering og viderefører dialog med elgvald vedrørende en 
bærekraftig elgforvaltningen i Aremark. 
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